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ROMÂNIA 
JUDEŢUL MARAMUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI 
RECEA 

PROCES – VERBAL 
 

încheiat azi, 27 februarie 2019 
 

la sediul Primăriei comunei Recea, cu ocazia şedinţei ordinare 

a  Consiliului Local al Comunei Recea, judeţul Maramureş 
  
 Şedinţa ordinară a Consiliului Local, a fost convocată  de Primarul comunei Recea, prin 
Dispoziţia nr.69 din 21 februarie  2019  şi Convocatorul nr. 1480  din 21 februarie 2019; 
 La lucrările şedinţei, ca urmare a apelului nominal făcut de doamna secretar Petruş Maria, 
s-a constatat participarea a 15 consilieri locali, din nr.total de 15; 
 1. Cîmpian Mircea              8. Mureşan Marin 
 2. Cozmuţa Vasile-Anton     9. Dobra Călin  
 3. Gherasim Florin    10. Roman Bogdan 
 4. Mureşan Mircea-Augustin               11. Lucaci Dorin 
 5. Lupuţ Dragomir               12. Petruş Vasile 
 6. Cherecheş Vasile      13. Mădăras Gheorghe     
 7.  Mădăras Valer    14. Rus Vasile 

           15. Mociran Alexandru   
 La şedinţă participă domnul primar Pavel Octavian, d.na Petruş Maria – secretar şi dl. 
contabil șef Burzo Vlad;  

Se supun la vot procesele verbale  de la şedinţa din luna ianuarie 2019,  se aprobă în unanimitate;  
Ordinea de zi se aprobă cu unanimitate după cum urmează: 
1.  Proiect de hotărâ re privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare  al 

Compartimentului  de  asistenţă socială organizat la nivelul comunei Recea, județul Maramureș; 
2.  Proiect de hotărâ re privind aprobarea preţurilor de referinţă pe anul  2019  pentru 

valorificare masă lemnoasă din fondul forestier al comunei Recea pentru Ocolul Silvic Tăuții  
Măgherăuș; 

3.  Proiect de hotărâ re privind aprobarea documentației cadastrale pentru terenul î n 
suprafaţă  de 748 mp din CF 109384 Baia Mare, nr.topo 2747/13/19/31/11/7/2/6/2/2/2/2/2/2/2/2/3 

4.  Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor  tehnico-economici reactualizaţi  
pentru lucrarea „Extindere reţea de canalizare  î n localitatea Lăpuşel, comuna Recea, judeţul 
Maramureş”, obiectiv finanţat prin PNDL; 

5.  Proiect de hotărâre privind aprobarea  indicatorilor  tehnico-economici reactualizaţi  
pentru lucrarea „Construire străzi inclusiv reţea de apă şi canalizare î n satul Săsar, comuna 
Recea, judeţul Maramureş” obiectiv finanţat prin PNDL. 
           6.  Proiect de hotărâre privind  asigurarea cofinanţării de la bugetul local, conform 
Ordonanței 114/2018, pentru proiectului „Extindere  reţea, de canalizare î n localitatea Lăpuşel 
comuna Recea, județul Maramures”, 

7.  Proiect de hotărâre privind asigurarea cofinanţării de la bugetul local, conform 
Ordonanței 114/2018, pentru proiectului „Construire străzi inclusiv retea de apă şi canalizare     î 
n satul Săsar, comuna Recea, județul Maramures” 
 8. Informare și aprobare privind solicitarea către CNI, privind realizarea investiției: - 
construcție complex sportiv – Mocira, precum și alte investiții - SF amenajare vale Călinișa, 
Asfaltări și rigole scurgere ape în comuna Recea, canalizare Bozâ nta Mică din fondul suveran de 
investiții sau alte surse; 
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea noului  REGULAMENT DE PESCUIT PENTRU 
“BALTA DOUĂ VEVERIŢE “ cu anul 2019 

10.  Diverse.Se trece la discutarea punctelor de pe ordinea de zi:  
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Punctul 1 - Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi 

funcţionare  al Compartimentului  de  asistenţă socială organizat la nivelul comunei Recea, 
județul Maramureș; 

Dl.consilier Rus Alexandru-Vasile,  preşedinte de şedinţă prezintă proiectul de  
hotărâre, existând  raportul compartimentului de specialitate, avizul secretarului şi avizul 
comisiei de  specialitate nr.4. 

Dna secretar arată că este necesar a fi aprobat Regulamentul pentru compartimentul de 
asistență socială, pentru că acest compartiment ne este acreditat, dna Melinda angajată în acest 
compartiment face parte din colegiu national al  asistenților sociali și este necesar să ne fie toate 
puse la punct pentru a putea accesa și primi finanțare pe proiecte, cum este si proiectul Bunicii 
Comunității; 

Nefiind  alte discuţii  dl.consilier  Rus Vasile preşedinte de şedinţă supune la vot proiectul 
de hotărâre şi se votează în unanimitate –  devenind: 

HOTĂRÂREA Nr. 9 - privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare  
al  Compartimentului  de  asistenţă socială organizat la nivelul comunei Recea, județul 
Maramureș; 

Punctul 2 -  Proiect de hotărâre privind aprobarea preţurilor de referinţă pe anul  2019  
pentru valorificare masă lemnoasă din fondul forestier al comunei Recea pentru Ocolul Silvic 
Tăuții  Măgherăuș; 

Dl.consilier  Rus Vasile, preşedinte de şedinţă prezintă proiectul de hotărâre,  existând  
raportul compartimentului de specialitate, avizul  secretarului şi avizul comisiilor  de  
specialitate nr.1 și nr.2; 

Dl. Consilier Mădăras Gheorghe întreabă dacă sunt anexele, da sunt conform deciziei nr. 
566/2018 a Directorului General al Regiei Naționale a Pădurilor Romsilva de la 1 la5,  arată dna 
secretar; 

Nefiind  discuţii dl.consilier Rus Vasile  preşedinte de şedinţă supune la vot proiectul de 
hotărâre şi se votează în unanimitate –  devenind: 

HOTĂRÂREA Nr.10 - privind aprobarea preţurilor de referinţă pe anul  2019  pentru 
valorificare masă lemnoasă din fondul forestier al comunei Recea pentru Ocolul Silvic Tăuții  
Măgherăuș; 

Punctul 3 - Proiect de hotărâre  privind aprobarea documentației cadastrale pentru 
terenul  în suprafaţă  de 748 mp din CF 109384 Baia Mare, nr.topo 2747/13/19/31/11 
/7/2/6/2/2/2/2/2/2/2/2/3 

Dl.consilier Rus Alexandru-Vasile,  preşedinte de şedinţă prezintă proiectul de  
hotărâre, existând  raportul compartimentului de specialitate, avizul secretarului şi avizul 
comisiei de  specialitate nr.2. 
 Dna secretar arată că este vorba despre terenul de pe strada Mărgeanului din Baia Mare 
pentru care un domn Ofrim a depus o cerere , s-a verificat de topograf, este pe comuna Mocira și 
trebuie în baza documentației cadastrale ca să fie trecut pe comuna Recea și apoi să se facă 
proiect de hotărâre pentru vânzare prin licitație publică; 

Nefiind  discuţii dl.consilier  Rus Vasile preşedinte de şedinţă supune la vot proiectul de 
hotărâre şi se votează în unanimitate –  devenind: 

HOTĂRÂREA Nr. 11 - privind aprobarea documentației cadastrale pentru terenul  în 
suprafaţă  de 748 mp din CF 109384 Baia Mare, nr.topo 2747/13/19/31/11/7/2/6/2/2/2/2/2/2/2/2/3 

Punctul 4 - Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor  tehnico-economici 
reactualizaţi  pentru lucrarea „Extindere reţea de canalizare  î n localitatea Lăpuşel, comuna 
Recea, judeţul Maramureş”, obiectiv finanţat prin PNDL; 

Dl.consilier Rus Alexandru-Vasile,  preşedinte de şedinţă prezintă proiectul de  
hotărâre, existând  raportul compartimentului de specialitate, avizul secretarului şi avizul 
comisiilor  de  specialitate nr.1 și 2; 
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 Se dă cuvântul dlui contabil șef pentru a explica de ce sunt necesare a fi aprobate 
hotărârile de la acest punct precum și cele de la punctele 5,6 și 7 fiind investiții  pe proiecte și 
sunt necesare a se modifica conform ordonanței 114/2018 pentru că s-au modificat salariile in 
construții și executanților după lege li se dă posibilitatea să fie cuprinse aceste sume în suma din 
proiect; 
 Dl. consilier Lucaci Dorin arată că sumele sunt mari și dacă se va modifica cofinanțarea, 
dl. contabil arată că,  da sumele sunt mari dar cofinanțarea nu se modifică, în această situație 
sunt toți cei care au proiecte și se va lua o hotărâre la nivel de țară cum se va face, acestea sunt 
valabile și la proiectul de hotărâre de la punctul 5 iar pentru hotărârile privind cofinanțarea 
puntele 6 și 7, sumele nu s-au modificat doar că trebuie hotărârede consiliu  cu acest an; 

Nefiind alte  discuţii dl.consilier Rus Vasile preşedinte de şedinţă supune la vot proiectul 
de hotărâre şi se votează în unanimitate –  devenind: 

HOTĂRÂREA Nr. 12  -  privind aprobarea indicatorilor  tehnico-economici reactualizaţi  
pentru lucrarea „Extindere reţea de canalizare  î n localitatea Lăpuşel, comuna Recea, judeţul 
Maramureş”, obiectiv finanţat prin PNDL 

Punctul 5 - Proiect de hotărâre privind aprobarea  indicatorilor  tehnico-economici 
reactualizaţi  pentru lucrarea „Construire străzi inclusiv reţea de apă şi canalizare î n satul Săsar, 
comuna Recea, judeţul Maramureş” obiectiv finanţat prin PNDL 

Dl.consilier Rus Vasile, preşedinte de şedinţă prezintă proiectul de hotărâre,  existând  
raportul compartimentului de specialitate, avizul secretarului şi avizul comisiilor  de  specialitate 
nr.1 și nr.2;  

Nefiind  discuţii dl.consilier Rus Vasile  preşedinte de şedinţă supune la vot proiectul de 
hotărâre şi se votează în unanimitate –  devenind: 

HOTĂRÂREA Nr.13 - privind aprobarea  indicatorilor  tehnico-economici reactualizaţi  
pentru lucrarea „Construire străzi inclusiv reţea de apă şi canalizare î n satul Săsar, comuna 
Recea, judeţul Maramureş” obiectiv finanţat prin PNDL 

Punctul 6 - Proiect de hotărâre privind  asigurarea cofinanţării de la bugetul local, 
conform Ordonanței 114/2018, pentru proiectului „Extindere  reţea, de canalizare în localitatea 
Lăpuşel comuna Recea, județul Maramures”, 

Dl.consilier  Rus Vasile, preşedinte de şedinţă prezintă proiectul de  hotărâre, existând  
raportul serviciului  de specialitate, avizul secretarului şi avizul comisiilor  de  specialitate nr.1 
și  nr.2. 

Nefiind  discuţii dl.consilier  Rus Vasile  preşedinte de şedinţă supune la vot proiectul de 
hotărâre şi se votează în unanimitate –  devenind: 

HOTĂRÂREA Nr.14  - privind  asigurarea cofinanţării de la bugetul local, conform 
Ordonanței 114/2018, pentru proiectului „Extindere  reţea, de canalizare î n localitatea Lăpuşel 
comuna Recea, județul Maramures” 

Punctul 7 - Proiect de hotărâre privind asigurarea cofinanţării de la bugetul local, 
conform Ordonanței 114/2018, pentru proiectului „Construire străzi inclusiv retea de apă şi 
canalizare  în satul Săsar, comuna Recea, județul Maramures” 

Dl.consilier , Rus Vasile  preşedinte de şedinţă prezintă proiectul de hotărâre, existând  
raportul serviciului  de specialitate, avizul secretarului şi avizul comisiilor  de  specialitate nr.1 
și  nr.2. 

Nefiind  discuţii  dl.consilier  Rus Vasile preşedinte de şedinţă supune la vot proiectul de 
hotărâre şi se votează în unanimitate  –  devenind: 

HOTĂRÂREA Nr.15 - privind asigurarea cofinanţării de la bugetul local, conform 
Ordonanței 114/2018, pentru proiectului „Construire străzi inclusiv retea de apă şi canalizare  în 
satul Săsar, comuna Recea, județul Maramures” 
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 Punctul  8 - Informare și aprobare privind solicitarea către CNI, privind realizarea 
investiției: - construcție complex sportiv – Mocira, precum și alte investiții - SF amenajare vale 
Călinișa, Asfaltări și rigole scurgere ape în comuna Recea, canalizare Bozâ nta Mică din fondul 
suveran de investiții sau alte surse; 
 Dl. Primar informează consiliul local despre ce se dorește să se facă la nivel de comună; 
În perioada 17-20 februarie 2019 împreună cu contabilul sef a fost la București la întâlnirea ACOR  , au 
participat primministrul, ministri, ministri secretari de stat, au discutat probleme privind și 
administrațiile locale, au fost la CNI , au avut timp să discute cererile noastre pentru comuna Recea, li s-
a promis investițiile bazinul de înot la Recea, un complex sportiv la Mocira. 
 Se dorește să se facă un studiu de fezabilitate pentru valea Călinișa să se amenajeze pe zona de 
intravilan pe o lungime de 1050 m, poate va fi o problemă unde valea trece peste proprietățile cetățenilor 
dar sperăm că se va rezolva; 
 Prin programul Dezvoltarea Satului Românesc se vor aloca foarte mulți bani și trebuie sî ne 
mișcăm repede să putem trimite acte pentru drumuri cu rigole betonate, canalizarea la Bozînta Mică să o 
aducem la stația de la Lăpușel; 
 La această întâlnire  arată dl. Primar a ridicat 3 probleme, cea a terenului de la Turnul de 
parașutism care a fost al nostru și s-a cedat pentru o activitate care nu mai funcționează de zeci de ani, 
terenul este lăsat de izbeliste, cea a terenurilor Asociațiilor Composesorale care se află în intravilanul 
localităților Recea,Mocira și Baia Mare, deși  s-a spus că printr-un PUZ li e pot da o altă folosință, dar 
aici trebui mai lucrat, adică  solicitat și din partea asociațiilor un punct de vedere al lor și ultima cea a 
cormoranilor care sunt adevărați prădători a faunei piscicole din râuri și belți, să fie împușcați numai la 
noi în țară nu este luată această măsura să fie împușcați  din cele 21  de țări ; 
 Dl. Consilier Mădăras Gheorghe ca și reprezentant al Asociației Composesorale Recea arată că  
nu poate lua o hotărâre de unul singur, trebuie făcută Adunare Genrală cu toți membrii composesori și să 
se ia o hotărâre; 
 Dl. Consilier Bogdan Roman arată ca proiectanții când se face câte un proiect să fie prezenți la 
ședință  și să explice proiectul clar; 
 Privind cele prezentate de dl. Primar, cu ce se dorește să se facă la nivel de comună, consiliul 
local este de acord în unanimitate; 
 Mai informează consiliul local de întălnirea de la Instituția Prefectului cu comisia mixtă privind 
problemele care le creează mistreții care se înmulțesc necontrolat iar în județele Satu Mare și Sălaj prin 
ei s-a răspândit pesta porcină. Trebuie avut în vedere și la noi dacă se găsesc porci mistreți morți să fim 
anunțați urgent; 

Punctul 9 - Proiect de hotărâre privind aprobarea noului  REGULAMENT DE PESCUIT 
PENTRU “BALTA DOUĂ VEVERIŢE “ cu anul 2019 

Dl.consilier Rus Vasile preşedinte de şedinţă prezintă proiectul de hotărâre, existând  raportul 
serviciului de specialitate, avizul secretarului şi avizul comisiei de specialitate nr.2; 
 Dl. Primar informează consiliul local despre cuprinsul noului regulament care față de cel de anul 
trecut nu mai este permis pescuitul cu abonament doar cu bon de zi, alte modificări nu sunt, ar fi dorit să 
fie pentru cei din comună 45 lei și pentru cei din afară  50 lei, dar nu se poate legal, pentru că era 
considerată discriminare;   

  Nefiind  discuţii dl.consilier  Rus Vasile  preşedinte de şedinţă supune la vot  proiectul de 
hotărâre şi se votează în unanimitate –  devenind: 

HOTĂRÂREA Nr.16 - privind aprobarea noului  REGULAMENT DE PESCUIT 
PENTRU “BALTA DOUĂ VEVERIŢE “ cu anul 2019 

Punctul 10  – Diverse 
 

 Fiind prezent dl. Mircea Cirț i se dă cuvântul pentru a susține cererea pe care o are 
adresată consiliului local, privind concesiunea de teren în suprafață de 88740 mp care este in 
continurea terenului pe care il au de la comuna Recea in asociere și concesiune pentru a se face 
un  parc industrial privat. Poate să spună că lucrurile s-au conturat cu firmele care doresc să intre 
cu ATP în această lucrare, deci poate să spună că după multă muncă se va putea face ce se 
dorește adică acel camion.  
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 Dl. consilier Mădăras Gheorghe arată că totuși trebuie văzut după lege regimul juridic al 
pajiștilor, pentru că tot terenul este cu această  destinație; 
 Dl. primar arată că trebuie avut în vedere de ATP posibilitatea ca firma Motors să aibă 
sediul pe raza comunei , să putem beneficia și noi ca și proprietarii terenului de mai multe 
beneficii fiscale nu numai Baia Mare dacă este pe administrativul lor; 
 În principiu consiliul local este de acord după  această expunere,  mai puțin dl. consilier 
Mădăras Filu care se abține, urmând să se facă proiect de hotărâre privind concesionarea directă 
fără licitație publică a terenului solicitat; 

Dl. Primar prezintă adresele și solicitările adresate consiliului local: 
Eptisa  -  raportul pentru luna ianuarie 2019 pentru lucrarea de canalizare Recea și 

Mocira , dl. Primar informează consiliul local despre ce acte au mai solicitat in proiect pentru că  
după unele evidențe populația din  comuna Recea ar fi în regres nu in creștere, după verificările 
noastre sunt in Recea și Mocira câteva sute de persoane care efectiv locuiesc aici  și au 
domiciliile de Baia Mare și asta ar duce la diminarea sumei din proiect, s-au făcut hârtii și s-au 
trimis; 

Urbis  – au trimis  situația cu veniturile și cheltuielile pe dec.2018, Recea este pe un mic 
profit, principalul că nu suntem pe minus , din câte se discută se va schimba conducerea pt.că s-a 
constatat că este un management defectuos,  dl. consilier Mureșan Mircea arată că nu merge 
autobuzul până în stație, întoarce la biserică, dl. primar a vorbit cu dl. Fârte ca să meargă până în 
stație;   

Consiliul Județean Maramureș – adresă privind aprobarea trecerii in domeniul public al 
Consiliului Județean Maramureș a unei suprafețe de 40-50 ari teren pentru a se putea desfășura 
activitatea  Serviciului  de Ambulanță Județean Maramureș prin construirea unei clădiri 
corespunzătoare acestei activități ; 

Dl. consilier Lucaci Dorin este de părere să le solicităm sprijinul Consiliului Județean 
Maramureș pentru ca să obținem terenul de la turnul de parașutism și să le oferim și în aceea 
locație dacă ne sprijină în rezolvarea acestei probleme; 
  Se va propune acesta Consiliului Județean Maramureș să se analizeze la nivel de instituții  
locația dacă corespunde din punct de vedere a ceea ce se dorește să se facă; 
 Ocolul Silvic Firiza  - comunicare privind  disponibilitatea a 30 mc lemn de foc alocat 
pentru comunitățile locale – în caz că vor fi doritori se va comunica la ocol; 

Moga Valer Lăpușel – solicită spațiu pentru a vinde flori în Lăpușel la intersecția cu 
drumul spre Bozînta Mică – în acea zonă nu se aprobă și nici într-o altă locație până nu intrati în 
legalitate cu domiciliu, având CI expirat; 

Parohia Greco-Catolică Mocira   – solicită sprijin finnaciar de 30000 lei pentru 
lucrările de finisare interioară a casei parohiale/ se va avea în vedere la stabilirea bugetului; 

SC GREEN RESOURCES MANAGEMENT S.A.  – operator economic autorizat  să 
preia responsabilitatea privind realizarea obiectivelor anuale de valorificare și reciclare a 
deșeurilor de ambalaje -  suntem în ADI  - Maramureș și nu suntem interesați;  

Nemeș Marian Săsar – solicită aprobare parcare lângă gardul de la vamă, conform hotărârii 
consiliului local -  nu este amenjată de primărie parcare pentru a se putea plăti taxa de parcare conform 
hotărârii consiliului local , poate să parcheze  pe acel teren care face parte din drumul public cu condiția 
să nu afectați circulația pe drumul public . 

Mădăras Floare Recea   – solicită un sprijin financiar pentru că din cauza căderii 
abundente de zăpadă i s-a dărâmat șura - se aprobă suma de 2000 lei, să preyinte factură de 
materiale necesare pentru a reface o anexă ;  

Blaj Ovidiu  Baia Mare  - solicită cumpărare concesionare teren Săsar pe care este 
construită casa de locuit – se aprobă; 

Jeg Victor Baia Mare – solicită aprobare pentru intubarea canalului care trece pe lângă 
imobilul dânsului și a încă a mai mulți proprietari de pe strada Iuliu Maniu  din Mocira deoarece 
provoacă un miros insuportabil  - se aprobă de către primărie, mai sunt solicitări în zonă ; 
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Discuţii: 
Dl.consilier Lupuț Dragomir arată că trebuie văzut pe Ulița Mare o porține de drum care nu a  

rezistat la mașinile mai mari care merg către firmele care funcționează  acolo și trebuie făcută cu piatră o 
porțiune ca și o fundație și apoi turnat asfalt, se va vedea arată dl. primar; 

Dl. consilier Roman Bogdan,  roagă să se facă adrese scrise pentru a se desfunda șanțurile pe 
strada Eroilor să nu vină ploile să fie iarăși situația anilor trecuți , să se vadă drumul spre podul de fier că 
era tare distrus, să se facă o curațenie a spațiilor verzi și să se împingă cu un buldoescavator mizeriile că 
iarăși au umplut la groapa de la Săsar; 

Dl. consilier Petruș Vasile ridică din nou problema becurilor din sat, de la intrare lângă Borotan 
să se pună unul lângă Mihai Sărbu că e întuneric în curbă și mai întreabă de stadiul întabulărilor, dl. 
primar arată că se lucrează, adevărul este că lucrează încet, mai au lucrări și în alte zone din țară dar va 
vorbi din nou cu ei; 

Dl.consilier Mădăras Gheorghe susține în continuare să fie cuprinși bani în bugetul pe acest an 
pentru pista de biciclete și pentru iluminatul acesteia care ar fi foarte necesară și din nou insistă să se 
facă adresă la drumurile naționale di nou  pentru semnalizarea la trecerile de pietoni și la noi în comună 
ca și în celelalte localități dinspre Dej încoace pentru că este aceeași categorie de drum; 

Dl. consilier Lucaci Dorin arată că problema cu PUZ-ul pentru terenurile din composesorate este 
cuprinsă în PUG și nu crede că în acest fel ar fi rezolvată dar să se mai vadă, referitor la terenul pentru 
casa parohială de la parohia Duminica Mironosițelor a fost întrebat dacă este valabil, sau rămâne pentru 
grădiniță pentru că ar trebui și curte la grădiniță, terenul pentru casa parohială este dat prin hotărâre arată 
dna secretar, hotărârea nu este revocată, o altă problemă ridicată de dl. consilier Dorin este cea a adresei 
care a făcut-o pentru pietrăria care ocupă teren al comunei - dl. primar arată că a fost topograful  a 
măsurat și i s-a făcut în scris să se retragă de pe terenul pe care îl ocupă din proprietatea comunei și 
ultima problemă este cea cu drumul de pe Călinișa care trebuie rezolvat, dl. primar arată că s-a aprobat 
proiectul pentru drum de consiliul local dar la trasarea lui sar oamenii că au intabulat că il folosesc că să 
nu li se ia și traseul în prima fază a fost făcut mai mult după cum au zis ei, dar dl. primar propune  ca, 
după ce se termină ședința să se iasă în teren primar, topograf , consilieri și să se vadă la fața locului să 
nu mai existe atâtea discuții referitor la traseu care este singura problemă. 

Prezentul proces-verbal a fost încheiat azi 27 februarie 2019,   la sediul Primăriei comunei 
Recea, cu ocazia şedinţei ordinare  a Consiliului Local al Comunei Recea, judeţul Maramureş. 

 
 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                  SECRETAR 
Vasile RUS                    Maria PETRUȘ 
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